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 چکيده

گری علی حمایت تحصيلی با درگيری تحصيلی از طریق واسطه رابطةپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 آموزاندانشپسر( از  122دختر،  108)نفر  230شناختی انجام شد. به این منظور،  های روانسرمایه

ای انتخاب شدند. در ای چند مرحلهگيری خوشهششم مقطع ابتدایی شهر یاسوج با روش نمونه پایة

شامل مقياس حمایت تحصيلی ساندز و  نامهپرسشاطالعات از سه  آوریجمعاین پژوهش برای 

درگيری تحصيلی ریو استفاده  ةنامپرسش و ،آوليوشناختی لوتانز و روان سرمایة ةنامپرسشپالنكت، 

 AMOS24  افزارنرمیابی معادالت ساختاری از طریق ها از روش مدلشد. جهت تجزیه و تحليل داده

های پژوهش برازش مناسبی دارد. با توجه ها نشان داد كه مدل با دادهاستفاده شد. نتایج تحليل داده

شناختی به درگيری روان هایسرمایهها، مسير مستقيم حمایت تحصيلی به درگيری تحصيلی، به یافته

قيم از حمایت بود. مسير غيرمست دارمعنیشناختی، روان هایسرمایهتحصيلی و حمایت تحصيلی به 

مجموع، نتایج دار بود. در معنیشناختی نيز، روان هایسرمایه ةتحصيلی به درگيری تحصيلی به واسط

 تواندمیشناختی، روان هایسرمایهدهد كه حمایت تحصيلی با اثرگذاری بر این تحقيق نشان می

 درسی و آموزشی شود.  هایفعاليتدر  آموزاندانشمنجر به درگيری فعال 

 

 شناختیروان سرمایةدرگيری تحصيلی، حمایت تحصيلی، : واژه های کلیدی
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 مقدمه

 نسبت به فرایند آموزدانشهای مهمی است كه برای درک رفتار از سازه 1درگيری تحصيلی

دار در كل محيط آموزان به یک تعامل معنی. درگيری دانششودمییادگيری استفاده -آموزش 

و مدرسه، معلمان، همساالن، آموزش  آموزدانشبين  رابطةبه صورت  تواندمیكه  ،یادگيری اشاره دارد

( معتقدند كه درگيری 2015) 3(. آشوین و مک ویتی2019، 2درسی درک شود )دلفينو مةو برنا

( درگيری تحصيلی را تعامل و مشاركت 2010) 4داشته باشد. ترولر تواندمیتحصيلی معانی مختلفی 

( معتقد است كه 2012)5. ریونمایدمیدرسی معرفی  برنامةدر فرآیندهای طراحی  آموزاندانش

درگيری تحصيلی، تعامل و مشاركت سازنده، توام با اشتياق، دلخواه و متكی بر شناخت یادگيرنده 

. شودمییادگيری و تحصيلی است كه مستقيماً به پيامدهای مثبت تحصيلی منجر  هایفعاليتدر 

با تكاليف  آموزدانش( آن را به عنوان شكلی از مشاركت در تعامل 2014) 6هارینگتن هيلی، فيلنت و

 . دانندمیشناختی در جهت افزایش كيفيت تحصيل  هایارزیابیدرسی، محيط آموزشی، 

( 1989) 7متناسب با تعاریف متفاوت از این سازه، ابعاد آن نيز متفاوت بيان شده است. فين

درسی،  هایفعاليتشامل مشاركت در  8درگيری تحصيلی را مشتمل بر دو بعد درگيری رفتاری

مثبت و منفی نسبت به  هایواكنشمبتنی بر  9درخواست كمک و پشتكار و نيز درگيری عاطفی

( 2016) 11( و فریدیكز، فيلسكر و الوسن2011) 10. فریدیكزداندمیهمساالن، معلمان و مدارس 

ن مدل نظری، درگيری تحصيلی مدل چند بعدی از درگيری تحصيلی را معرفی كردند. مطابق  با ای

( 2016نيز هست. فریدیكز و همكاران ) 12رفتاری و عاطفی دارای بعد شناختی هایجنبهبر عالوه

يانگر برای درک موضوع است. درگيری شناختی ب آموزاندانشمعتقدند درگيری شناختی، شامل سهم 

های دشوار است پيچيده و مهارت هایایدهالزم برای درک  هایتالشاندیشه و تمایل برای انجام 

( وجه چهارمی را 2011) 14. ریو و تسنگشودمیگنجانده  13شناختی و فراشناختی ةكه در دو حيط

تالش دند. درگيری عاملی بر نامي 15برای درگيری تحصيلی در نظر گرفتند و آن را درگيری عاملی

دارد.  تأكيدآن  ءتر نمودن و ارتقاسازی آموزش و غنیبرای دریافت و شخصی آموزدانش نةفعاال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 academic engagement 

2 Delfino 
3 Ashwin & McVitty 

4 Trowler 

5 Reeve 
6 Healey, Flint, & Harrington 

7 Finn 

8 behavioral Engagement 
9 emotional Engagement 

10 Fredricks 

11 Fredricks, Filsecker, & Lawson 
12 cognitive Engagement 

13 metacognition 

14 Reeve & Tseng 

15 agentic engagement 
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، اولویت و نياز خویش را مطرح كندمیدر جریان درگيری عاملی، خود را ارزیابی  آموزدانش

. كندمی وگوگفتو در مورد عالیق خود كند خویش را بيان می هایپيشنهادو  هاترجيح، نمایدمی

 هاآن. اندكردهساختار چهار وجهی درگيری تحصيلی توجه به (، نيز 2019) 1بوودن، نایومن و تيكل

 2عالوه بر درگيری رفتاری، عاطفی و شناختی، وجه چهارم درگيری تحصيلی را درگيری اجتماعی

اركنان آموزشگاه و همساالن، ك آموزاندانشتعامل، پيوند و تعلق خاطر بين  دةدانند كه دربرگيرنمی

در  «نانوشته»ست. در داخل كالس، درگيری اجتماعی با قوانين هاآنهای مرتبط با و سایر چهره

موقع در كالس و حفظ ساختار محيط یادگيری، مانند همكاری، گوش دادن به دیگران، حضور به

و در خارج از كالس، درگيری اجتماعی از طریق مشاركت  شودمیمشخص  آموزدانش-متعادل معلم

 شودمیی نمایش داده آموزدانشمطالعه و جوامع  هایگروهجامعه،  هایدر گروه آموزاندانش

(. الزم به ذكر است كه در این پژوهش درگيری 2012، 4گارسيا-؛ پكران و ليننبریک 2012، 3)ونتزل

ضح است كه درگيری تحصيلی متناسب با ماهيت چندبعدی اجتماعی، مدنظر قرار نگرفته است. وا

با محيط  آموزدانشخود )رفتاری، عاطفی، شناختی و عاملی(، نقش بسزایی در تعامل هرچه بيشتر 

منجر به افزایش رضایت تحصيلی  تواندمیآموزشی و فرایند یاددهی یادگيری دارد كه این امر 

(، عملكرد تحصيلی مطلوب، 2019، 6)لی، سانگ و هانگ (، انگيزه2014، 5آرو-)آپدایایا و سالمال

؛ بارانوا، 8،2019هاتلی، ساالنوا، ليورنس و شوفلی-؛ كارمونا2015، 7آرو-)وانگ، كو، هافكنز و سالمال

( 2018ریكو و همكاران، (، هيجانات خوشایند )دی2019؛ دلفينو، 2019، 9كالياپينا، كوبيچوا و توكاروا

( و كاهش فرسودگی تحصيلی، عالئم 2014، 10آرو -سوئينی و سالمال -مثبت )تومينن و خودپندارة

( و تنهایی و انزوا )مكينتایر، ورسلی، 2014آرو، -افسردگی، نارضایتی تحصيلی )آپدایایا و سالمال

  ( گردد.2018، 11كركران، هاریسون و بنتال

، شناخت عوامل آموزانانشدبا توجه به اهميت درگيری تحصيلی در كيفيت زندگی تحصيلی 

 ةبا اهميت باشد. نظری تواندمیشناختی معتبر روان هاینظریهاثرگذار بر این سازه بر مبنای 

است. كرده  تأكيدگيری رفتار، شناختی ـ اجتماعی بر نقش عوامل شخصی و محيطی در شكل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Bowden, Naumann, & Tickle 

2 social engagement 

3 Wentzel 

4 Pekrun, & Linnenbrink-Garcia 

5 Upadyaya, & Salmela-Aro 

6 Lee, Song, & Hong 

7 Wang, Chow, Hofkens, & Salmela-Aro 

8 Carmona-Halty, Salanova, Llorens, & Schaufeli 

9 Baranova, Khalyapina, Kobicheva, & Tokareva 

10 Tuominen-Soin & Salmela-Aro 

11 McIntyre, Worsley, Corcoran, Harrison, & Bentall  
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 ةكنندتوانند جدای از یكدیگر، تعيين( معتقد است كه شخص، محيط و رفتار، نمی1986) 1بندورا

گری متقابل( ناميده است كه متناسب با )تعيين 2جانبه را جبرمتقابلرفتار باشند. وی، این تعامل سه

ر براین، د . عالوهثرندؤهای محيط زندگی فرد و هم عوامل شناختی در رفتار فرد مآن، هم محرک

درگيری( مد  –خود  -تربيتی، توالی مفاهيم )محيط شناسینروا زةهای مطرح شده در حومدلغالب 

(. بدین معنا كه محيط و عوامل محيطی با 2012؛ ریو، 3،1991)كانل و ولبورن نظر قرار گرفته است

درگيری تحصيلی است. در این  بينیپيشخود، قادر به  هایارزیابیعوامل فردی مبتنی بر  واسطة

به عنوان یک عامل محيطی، مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع،  4پژوهش، حمایت تحصيلی

. به عبارت دیگر، حمایت دهدمیحمایت تحصيلی، بخش زیادی از عوامل محيطی را پوشش 

ربوط به همساالن تحصيلی، هم خانواده )پدر و مادر(، هم مدرسه )معلم( و هم ارتباطات اجتماعی م

. لذا از جامعيت مطلوبی برای بررسی نقش محيط برخوردار است. ونتزل گيردمی)دوستان( را در بر 

كه به نحو مستقيم یا غيرمستقيم موجب  داندمی( حمایت تحصيلی را فراهم ساختن منابعی 1998)

او حمایت تحصيلی . از نگاه شودمی آموزاندانشافزایش ميزان مشاركت و عملكرد تحصيلی در 

ها(، حمایت )فراهم نمودن مشوق 5عالوه بر منابع متعدد، وجوه متفاوتی همچون حمایت عاطفی

بر ميزان اهميت  تأكيد) 7)همكاری و همراهی در انجام تكاليف( و حمایت شناختی 6ابزاری

حمایت  ( چهار منبع اصلی1992) 8. فوردگيردمی( را نيز در برآموزدانشهای تحصيلی موفقيت

( براین باورند 2017) 9. دوریسيک و بيونيواکكندمیتحصيلی را پدر، مادر، همساالن و معلّم معرفی 

الزم برای مشاركت در یادگيری و فعاليت و تعامل  انگيزة توانندمیزمانی در مدرسه  آموزاندانشكه 

وجود  هاآنالزم از طرف منابع حمایتی برای  هایحمایتدرسی را داشته باشند كه  هایبرنامهبا 

 هایفعاليتتا بين  كندمیكمک  آموزاندانشداشته باشد. حمایت معلم، همساالن و والدین به 

كالسی مشاركت  هایبرنامهشخصی خود ارتباط برقرار كنند، در تمام  انگيزةیادگيری و اهداف و 

(. دلفينو 2012، 11؛ آسور2005، 10را دنبال نمایند )چنفعال داشته باشند و مشتاقانه فرایند یادگيری 

 بينیپيشی در دارمعنی( در پژوهش خود نشان داد كه حمایت معلم، مدرسه و خانواده به نحو 2019)

( دریافتند كه 2015) 12است. همچنين گروس، سالرس، اسميث و باربر مؤثردرگيری تحصيلی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Bandura 
2 reciprocal determinism 
3 Connell, Wellborn 
4 academic support 

5 emotional support 
6 instrumental support 

7 cognitive support 

8 Ford 
9 Đurišić & Bunijevac 
10 Chen 
11 Assor 
12 Groves, Sellars, Smith, & Barber 
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 تأثير آموزاندانشاز عوامل مهمی است كه بر درگيری  هاآنبا معلمان  آموزاندانشكيفيت روابط 

ایاالت  آموزاندانشخود روی  هایپژوهش(، در 2001) 1. فوالنی، اكلس، باربر و كلمنتسگذاردمی

درگيری،  بينیپيشی در دارمعنیهمساالن، نقش مهم و  هایحمایتمتحده آمریكا نشان دادند كه 

پور كالسی دارند. شيخ االسالمی و كریميان هایبرنامهبا مواد درسی و  آموزاندانشمشاركت و تعامل 

گزارش كردند كه دریافت حمایت از والدین، دوستان و معلم  آموزاندانش 228( با بررسی 1397)

با موضوعات درسی و تالش در فرایند  آموزاندانشی بر مشاركت فعال دارمعنیمثبت و  تأثير

های حمایتگر محيطدانشجو نشان دادند كه  416( با بررسی 1395و یوسفی )یادگيری دارد. بردبار 

. با توجه به مبانی نمایدمی بينیپيشمستقيم، درگيری تحصيلی را طورمستقيم و غيرو مساعدگر به

درگيری  دارمعنی دةكننبينیپيشكه حمایت تحصيلی  رودمیپيشين، انتظار  هایپژوهشنظری و 

 باشد.  انآموزدانشتحصيلی 

كه شخص، محيط  كهاینبر  تأكيدشناختی ـ اجتماعی و  هاینظریهدر این پژوهش، متناسب با 

های كانل و همچنين براساس مدل ،رفتار باشند ةكنندتوانند جدای از یكدیگر، تعيينو رفتار، نمی

( مبنی بر توالی عوامل محيطی و فردی در ایجاد درگيری تحصيلی و 2012( و ریو )1991) 2ولبورن

خود را در درگيری تحصيلی، عاملی  هایارزیابی( كه 1985دسی و ریان ) 3گریتعيينخود  نظریةنيز 

شناختی روان هایسرمایه. در واقع، شدبررسی  4شناختیروان هایسرمایه، متغير دانندمیواسطه 

 های مربوط به خود را بررسیمشتمل بر عناصر ادراكی شناختی است كه با ماهيتی ارزیابانه، ادراک

آن را به عنوان شاخصی از فرایندهای نظام خود معرفی نمود. از سوی  توانمی. بدین ترتيب كندمی

شناختی به روان هایرمایهسمثبت و نيز جامعيت  شناسینروادیگر، با توجه به اهميت روز افزون 

تحصيلی، این متغير به عنوان متغير  هایموفقيتگذار در دليل در برداشتن چهار ویژگی مهم و اثر

؛ پكران و 2013، 5شناختی هم با درگيری تحصيلی )فردریكسونروان هایسرمایه. شداستفاده  فردی

و پوتواین، كونورس،  2011، 8؛ سليگمن2008، 7وینستون و باكن-؛ كلينک، بيارس2014، 6پرری

؛ الرشيدی، 2017، 10( و هم حمایت تحصيلی ) البرایت و هيورد2012، 9اسبرن -سيمس و دوگالس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Fuligni, Eccles, Barber, & Clements 

2 Connell & Wellborn 

3 self-determination theory 

4 psychological capital 

5 Fredrikson 
6 Fredrikson, Perry 

7 Klink, Byars-Winston, & Bakken 

8 Seligman 

9 Putwain, Connors, Symes, & Douglas-Osborn 

10 Albright & Hurd 



 35 ...و یليتحص تیبر اساس حما یليتحص یريدرگ یعلّ نييتب

( در ارتباط است. لوتانز، لوتانز 1396؛  بلند، انتظاری و سعادت، 2004، 2؛ مهافی2016، 1فان و نيگو

شناختی مثبت فرد است كه تركيبی از ( معتقدند كه این سازه یک وضعيت روان2012) 3و جنسن

به معنای باور به خود و داشتن اعتماد به نفس كافی برای پذیرش و تالش الزم برای  4خودكارآمدی

، به ایجاد یک ویژگی مثبت در مورد 5بينیخوشموفقيت در انجام كارهای چالش برانگيز است. 

 گيریجهت، بر پشتكار در اهداف و در صورت لزوم 6حال حاضر و آینده اشاره دارد. اميدموفقيت در 

حتی  ،هاسختی، تحمل مشكالت و 7آوریتابدارد و  تأكيدمسيرها به سمت اهداف برای موفقيت 

معلم،  هایحمایتاز  آموزاندانششناختی روان هایسرمایهفراتر از آن، دستيابی به موفقيت است. 

(، 1985)دسی و ریان،  گریتعيينخود نظریةكه مطابق با اپذیرد. چرمی تأثيروالدین و همساالن 

 دربارة آموزاندانش. باور شودهای درونی فرد شكوفایی ظرفيت گرتسهيل تواندمیحمایت اجتماعی 

 هاآنطریق ادراک شان، از الت، نگاه مثبت به آینده و اهدافشان، ميزان تحمل مشكخود و توانایی

( 2017. البرایت و هيورد )گيردمیشان شكل از ميزان حمایت و همراهی دیگرانِ اثرگذار در زندگی

( به ترتيب دریافتند كه حمایت مثبت معلم و والدین در تقویت 2000) 8و آنوال، استاتين و نورمی

(، نشان دادند كه 2016دارد. الرشيدی و همكاران ) دارمعنی تأثير آموزاندانشاميد و خودكارآمدی 

درگيری تحصيلی را عوامل فردی همچون خودكارآمدی و عوامل محيطی همچون حمایت معلم، 

حمایت والدین سهم  ( در پژوهش خود گزارش كرد كه2004. مهافی )نمایدمیبيش از پيش تقویت 

( در بررسی 1395دارد. عزیزی نژاد ) بينیخوشنگرش مثبت در مورد خود و  عةبسزایی در توس

دختر متوسطه اول دریافت كه حمایت اجتماعی والدین، افراد مهم و همساالن نقش  آموزدانش 380

 (، حمایت2009) 9ارد. هس و گرایدوند آموزاندانشبسزایی در افزایش اميد و خودكارآمدی 

 گزارش نمود.  مؤثرافراد بزرگ شده در پروشگاه بسيار  آوریتاباجتماعی را در 

 بينیپيشی برای دارمعنی( حمایت خانواده و دوستان و افراد مهم را عامل 1396) بلند و همكاران

 دارمعنی كنندةبينیپيشكه حمایت تحصيلی،  رودمیدانشجویان نشان دادند. بنابراین انتظار  آوریتاب

 شناختی باشد.روان هایسرمایه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Alrashidi, Phan, & Ngu 

2 Mahaffy 

3 Luthans, Luthans, & Jensen 

4 self-efficacy 

5 optimism 
6 hope 

7 resiliency 

8 Aunola, Statin, & Nurmi 

9 Hass & Graydon 
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شناختی از عوامل اثرگذار بر درگيری روان هایسرمایهاما همان گونه كه پيشتر اشاره شد  

به  تواندمیشناختی روان سرمایة( معتقدند كه 2017) 1مورگان -تحصيلی است. لوتانز و یوسف

عنوان منابع شخصی منجر به تقویت فرد در یک محيط كاری چالش برانگيز و نامشخص شود و به 

شناختی به دليل ارزیابی مثبت روان سرمایةی موفقيت و فائق آمدن بر این محيط كمک نماید. فرد برا

شناختی از وقایع،  فرآیندهای الزم برای توجه، تفسير و حفظ احساسات مثبت و سازنده را در تعامل 

يری منجر به درگ تواندمیكه این امر  كندمیآموزشی و تحصيلی، تسهيل  هایمحيطو مشاركت با 

بيشتر با مواد درسی، عمل نمودن در سطح بهينه و باال رفتن كيفيت عملكرد گردد )فردریكسون، 

و پوتواین و همكاران،  2011؛ سليگمن، 2008؛ كلينک و همكاران 2014؛ پكران و پرری ،2013

2012 .) 

 هایرمایهساهل شيلی دریافتند كه  آموزدانش 497(، با بررسی 2019هاتلی و همكاران )-كارمونا

ليرا، -گرانادو، مندوزا -قوی درگيری تحصيلی است. اوریول كنندةبينیپيش شناختیروان

( دریافتند كه خودكارآمدی بر درگيری تحصيلی 2017) 2لوپز -اپاباالز و مولينا -كوواروبياس

ليورنس و  . همچنين، ساالنووا،كندمی بينیپيش، كه به نوبه خود، عملكرد تحصيلی را گذاردمیتأثير

مثبت  تأثير آموزاندانش( نيز دریافتند كه باورهای خودكارآمدی بر درگيری تحصيلی 2011) 3شوفلی

( نشان دادند منابع شخصی از جمله 2011) 4. عالوه بر این، اوونيل، لی بالنس و شوفلیگذاردمی

پور داک و عبداهلللی افراد است. آزفندرگيری تحصي دارمعنی كنندةبينیپيشبينی و اميد، خوش

درگيری تحصيلی را در  بينیپيشقابليت  بينیخوش(، دریافتند كه متغيرهای خود كارآمدی و 1397)

( نشان دادند كه 1395دانشجویان دارند. فرهادی، ساكی، قدم پور، خليلی گشنيگانی و چهری )

ابعاد درگيری شناختی تحصيلی را دارد. و  بينیپيشتوانایی  بينیخوشخودكارآمدی، اميدواری و 

اول دریافتند كه  طةمتوس آموزدانش 150( در بررسی 1394سرانجام، شریف موسوی و حجازی )

انتظار  توانمیو مثبت وجود دارد. لذا  دارمعنیابعاد درگيری تحصيلی ارتباط  همةو  آوریتاببين 

 نمایند. بينیپيشرا  شناختی درگيری تحصيلیروان هایسرمایهداشت كه 

اند. اما این پژوهش، گيری درگيری تحصيلی را توضيح دادهمتعددی روند شكل هایمدلتاكنون 

گری متقابل كه فرد، شناختی اجتماعی و با استناد به مفهوم تعيين هاینظریهاز یک سو، با تكيه بر 

مفهومی كانل و  هایمدلو متناسب با  ،داندمیبر رفتار  مؤثرمحيط و رفتار را در تعامل با هم و 

 تأكيد( كه توالی عوامل محيطی و فردی را در ایجاد درگيری تحصيلی 2012( و ریو )1991ولبورن )

(، بر آن است تا در یک مدل 1985دسی و رایان ) گریتعيينخود  نظریةهمچنين  ،قرار داده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Luthans & Youssef-Morgan  
2 Oriol-Granado, Mendoza-Lira, Covarrubias-Apablaza, & Molina-López 
3 Salanova, Llorens, & Schaufeli 
4 Ouweneel, Blanc, & Schaufeli 
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شناختی بر روان هایسرمایهفردی  عامل واسطةیكپارچه، عامل محيطی حمایت تحصيلی را به 

 . از سوی دیگر، از آنجا كه هيچ پژوهشی تاكنون متغيرهای بررسیكنددرگيری تحصيلی بررسی 

جا و طی یک مدل به آزمون تجربی در نياورده است، خالء در این پژوهش را به صورت یک شده

، با توجه به كم شدن انگيزه . عالوه بر اینشودپژوهشی و نيز ضرورت انجام این پژوهش بارز می

(، تمركز بر عوامل اثرگذار بر 2011و نيز اثرات سوء رقابت بر فرایند تحصيل )ریو،  آموزاندانشدر 

تواند هم در نظام ، میمؤثرمثبت و ادراكات شناختی  شناسینروابر  تأكيددرگيری تحصيلی با 

آموزشی كشور و هم در جامعه، برای جلوگيری از فرسودگی تحصيلی و نيز عملكرد تحصيلی بهتر، 

(، معتقدند كه عوامل شناختی، عاطفی 2019( و دلفينو )2019باشد، چرا كه كارمونا و همكاران ) مؤثر

تر تحصيلی و عملكرد درخشاننتایج بهتر  كنندةبينیپيش توانندمیو رفتاری درگيری تحصيلی 

 باشد.  آموزاندانش

 با توجه به این موارد، پژوهش حاضر در پی بررسی این فرضيه است: 

گری  رای نقش واسطهشناختی در ارتباط بين حمایت تحصيلی و درگيری تحصيلی داروان هایسرمایه

 است.  

 پژوهش روش

یابی معادالت ساختاری، روابط های مدلپژوهش حاضر از نوع همبستگی است كه با استفاده از روش

 . كندمیبررسی  AMOS افزارنرمبين متغيرهای مكنون را از طریق 

 كنندگان پژوهششركت

های یاسوج بود ششم ابتدایی شهرستان پایة آموزاندانشآماری این پژوهش، شامل تمام  جامعة

اند. به دليل آنكه پژوهش حاضر از سری مشغول به تحصيل بوده 9813-99حصيلی سال تكه در 

آید، جهت برآورد حجم نمونه از روش تعيين حجم نمونه یابی ساختاری به شمار میمطالعات مدل

، تعداد سؤاالتبرابر تعداد  5الی  5/2با در نظر گرفتن مالک  ،( استفاده شد. بنابراین2011) 1كالین

كه ابتدا شهر یاسوج  ای انتخاب شد. به این ترتيبای چندمرحلهگيری خوشهنفر به روش نمونه 279

ابتدایی )یک  مدرسة 2شمال، جنوب، شرق و غرب، تقسيم شد. سپس از هر منطقه  قةبه چهار منط

دخترانه( به صورت تصادفی انتخاب شد. در برخی مدارس یک كالس  مدرسةپسرانه و یک  مدرسة

مناطق پوشش داده  همةششم و در برخی دیگر بيشتر از یک كالس وجود داشت، اما به جهت آنكه 

طور تصادفی فقط در یک كالس، ششم وجود داشت، به پایةشود، در مدارسی كه بيش از یک 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Kline 
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اعالم گردید كه نيازی به نوشتن نام و مشخصات نيست  زانآمودانشها توزیع گردید. به نامهپرسش

ها و حذف نامهآوری پرسشها را تكميل نمودند و بعد از جمعنامهبا رضایت كامل پرسش هاآنو 

 پسر( مبنای تحقيق قرار گرفت.  122دختر،  108) نامهپرسش 230های پرت، تعداد نمودن داده

 پژوهش يابزارها

 شوند. استفاده شد كه در ادامه معرفی میابزار  3گيری متغيرهای این پژوهش از به منظور اندازه

( ساخته شده است و شامل  2005این مقياس توسط ساندز و پالنكت  ) مقياس حمايت تحصيلی:

 گذارینمره 4موافقم=  كامالً تا 1مخالفم=  ال با مقياس ليكرت است، كه به صورت كامالًؤس 24

، 17، 16، 15، 14، 13شود. این مقياس دارای چهار زیر مقياس؛ حمایت تحصيلی از سوی مادر )می

، 19(، حمایت تحصيلی از سوی معلم )12، 11، 10، 9، 8، 7(، حمایت تحصيلی از سوی پدر )18

( است. ساندز و 6، 5، 4، 3، 2، 1( و حمایت تحصيلی از سوی همساالن )24، 23، 22، 21، 20

های این ابزار را با استفاده از ضرایب آلفای كرونباخ، ( همسانی درونی زیر مقياس2005ت )پالنك

عاملی مقياس را در دو اند و جهت تعيين روایی آن، ساختار رش نمودهگزا 93/0تا  89/0در دامنه 

با استفاده از روش  هاآناستفاده نمودند .  ،مهاجران آمریكای مركزی و مهاجران مكزیكی ،گروه نمونه

درصد واریانس  62عاملی مشابه، با  4مورد مطالعه، به ساختار  نةهای اصلی در هر دو گروه نمولفهؤم

جران آمریكای مركزی، درصد واریانس تبيين شده در مها 61تبيين شده در مهاجران مكزیكی و 

های حمایت یر مقياس( ضریب پایایی برای ز1390دست یافتند. در پژوهشی، سامانی و جعفری )

تحصيلی از سوی مادر، حمایت تحصيلی از سوی پدر، حمایت تحصيلی از سوی معلم و حمایت 

دست آمد. همچنين، سامانی و ه ب 76/0و  85/0، 85/0، 86/0تحصيلی از سوی همساالن به ترتيب، 

های لفهل مؤ(، جهت احراز روایی مقياس، تحليل عامل اكتشافی با استفاده از تحلي1390جعفری )

عامل هر كدام  4اصلی،  خةند كه بر اساس آن و مطابق با نسكار گرفتهب اصلی با چرخش ابليمين را

همچنين،  .درصد از واریانس حمایت تحصيلی را تبيين كند57دست آمد و توانست ه ال بؤس 6با 

   78/2484و  83/0و آزمون كرویت بارتلت به ترتيب  (KMO) گيریهای كفایت نمونهشاخص

(p<0/001) ای ابزار، از تحليل عاملی منظور احراز روایی سازهدست آمدند. در این پژوهش، به هب

 .شدو ساختار چهار عاملی مقياس تأیيد  ،رهای گشتاوری استفادهتأیيدی از طریق تحليل ساختا

 ،df /2X =70/1)  های نيكویی برازش مدل تحليل عاملی مقياس حمایت تحصيلیشاخص

05/0  =RMSEA   ،23/0  =PCLOSE   ،90/0  =GFI    ،92/0  =IFI    ،93/0  =CFI   ،91/0  =TLI  ) 

حاكی از برازش خوب مدل است. همچنين، در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی این مقياس از 

كه ضرایب آلفای كرونباخ برای حمایت تحصيلی از سوی مادر،  ،روش آلفای كرونباخ استفاده شد
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مایت تحصيلی از سوی پدر، حمایت تحصيلی از سوی معلم و حمایت تحصيلی از سوی همساالن ح

  .بدست آمد 86/0و   78/0، 86/0، 84/0، 84/0و كل مقياس به ترتيب 

شناختی از روان سرمایةبرای سنجش :   (PCQ)شناختی لوتانز و آوليوروان سرماية نامةپرسش

 سؤال 24شامل  نامهپرسش( استفاده شد. این 2007شناختی لوتانز و آوليو )روان سرمایة نامةپرسش

(، 18، 17، 16، 15، 14، 13) آوریتاب(، 12، 11، 10، 9، 8، 7هر خرده مقياس اميد ) 4است كه 

 6( را كه هر كدام شامل 6، 5، 4، 3، 2، 1( و خودكارآمدی )24، 23، 22، 21، 20، 19) بينیخوش

تا كامالً  1ای )كامالً مخالفم =درجه 5سنجد و آزمودنی به هر گویه در مقياس می گویه است،

هر خرده  رةنمشناختی ابتدا روان سرمایة رةدست آوردن نمه دهد. برای ب( ليكرت پاسخ می5موافقم=

شناختی روان سرمایةكل  رةنمبه عنوان  هاآنسپس مجموع  ،دست آمده مقياس به صورت جداگانه ب

را با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای  نامهپرسش( پایایی 2007محسوب شد. لوتانز و آوليو )

 88/0 نامهپرسشو برای كل  79/0 بينیخوشو   85/0خودكارآمدی ، 71/0 آوریتاب، 72/0اميد 

از تحليل عاملی تأیيدی ، نامهپرسشای همچنين به منظور احراز روایی سازه هاآناند. گزارش كرده

های نيكویی ، استفاده كردند كه شاخصسؤال 6عامل و به ازای هر عامل  4 تأیيددوم برای  بةمرت

را نشان  نامهپرسشبرازش خوب مدل  (df /2X، 04/0 =RMSEA ،97/0  =CFI =22/3) برازش آن

كل جهت تعيين روایی استفاده  رةنمهر بعد با  رة(، از همبستگی نم1394زی و فرخی )داده است. سب

، 84/0به ترتيب،  بينیخوشو  آوریتابكردند كه این ضرایب برای ابعاد خودكارآمدی، اميدواری، 

و ضرایب آلفای كرونباخ را برای هر یک از ابعاد فوق به  ،انددست آمدهه ب 83/0و  78/0، 86/0

ای منظور احراز روایی سازهپژوهش، به اند. در اینگزارش نموده 65/0و  66/0، 78/0، 80/0ترتيب، 

و ساختار چهار  ،ابزار، از تحليل عاملی تأیيدی از طریق تحليل ساختارهای گشتاوری استفاده شد

از  30/0به دليل داشتن بار عاملی كمتر از  23 یة. البته در پژوهش حاضر گوشدعاملی مقياس تأیيد 

 شناختیروان سرمایة نامةپرسشليل عاملی های نيكویی برازش مدل تحپژوهش حذف شد. شاخص

 (58/1= df /2
X   ،04/0  =RMSEA   ،58/0  =PCLOSE   ،90/0  =GFI    ،92/0  =IFI    ،

92/0  =CFI   ،90/0  =TLI  ) حاكی از برازش خوب مدل است. همچنين، در پژوهش حاضر

كه ضرایب آلفای كرونباخ برای  ،برای بررسی پایایی این مقياس از روش آلفای كرونباخ استفاده شد

، 66/0، 78/0، 73/0به ترتيب   نامهپرسشكل  نمرةو  آوریتاب، بينیخوشخودكارآمدی، اميدواری، 

 د.ت آمدسه ب 88/0و   65/0

( تهيه و تدوین شده است و 2013توسط ریو ) نامهپرسشاین  درگيري تحصيلی ريو: نامةپرسش

تا  1ای )كامالٌ مخالفم =درجه 7گویه با چهار زیر مقياس است كه با یک مقياس ليكرت  17دارای 

ند از درگيری رفتاری اعبارت نامهپرسش. چهار زیر مقياس این شودمی( پاسخ داده 7كامالٌ موافقم= 
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( و درگيری 13، 12، 11، 10(، درگيری عاطفی )17، 16 ،15، 14(، درگيری شناختی )9، 8، 7، 6)

با استفاده از  ،را از طریق روایی سازه نامهپرسش( روایی این 2013(. ریو )5، 4، 3، 2، 1عاملی )

 نامهپرسشتحليل عاملی تأیيدی محاسبه و مطلوب گزارش كرده است. عالوه بر این، وی پایایی این 

و ضرایب آلفا را برای درگيری رفتاری  ،دست آورده استه ب را از طریق ضریب همسانی درونی

گزارش كرده است.  82/0و درگيری عاملی  78/0،  درگيری عاطفی 88/0، درگيری شناختی 94/0

شده  ( بررسی1396توسط رمضانی و خامسان ) نامهپرسشسنجی این های رواندر ایران شاخص

از ضرایب  نامهپرسشهمسانی درونی این  منظور بررسی( به1396رمضانی و خامسان) است.

های كل )درگيری تحصيلی( استفاده كردند كه عامل نمرةهمبستگی ميان عوامل با یكدیگر و با 

( ارتباط 86/0تا  81/0كل ) نمرة( و با 66/0تا  56/0درگيری تحصيلی ریو با یكدیگر ) نامةپرسش

 دهندةمل با یكدیگر است كه نشان تر از عواكل، قوی نمرةداشتند. این ارتباط بين عوامل با  دارمعنی

( پایایی آن را با 1396. همچنين، رمضانی و خامسان )است نامهپرسشهمسانی درونی باالی این 

های درگيری رفتاری، درگيری و برای زیر مقياس 92/0 نامهپرسشاستفاده از آلفای كرونباخ برای كل 

گزارش شده است.  85/0و  87/0، 79/0، 79/0ملی به ترتيب شناختی، درگيری عاطفی و درگيری عا

ای ابزار، از تحليل عاملی تأیيدی از طریق تحليل منظور احراز روایی سازهدر این پژوهش، به

های نيكویی . شاخصشدساختارهای گشتاوری استفاده شد و ساختار چهار عاملی مقياس تأیيد 

df /2 =71/1)  ی تحصيلیدرگير نامةپرسشبرازش مدل تحليل عاملی 
X  ،05/0  =RMSEA   ،

24/0  =PCLOSE  ،92/0  =GFI   ،94/0  =IFI   ،94/0  =CFI  ،91/0  =TLI  ) حاكی از

برازش خوب مدل است. همچنين، در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی این مقياس از روش آلفای 

كه ضرایب آلفای كرونباخ برای درگيری رفتاری، درگيری شناختی، درگيری  ،كرونباخ استفاده شد

 .دست آمده ب 84/0و    72/0، 80/0، 73/0، 61/0به ترتيب  نامهپرسشعاطفی، درگيری عاملی و كل 

 

 هايافته
یابی معادالت های زیربنایی استفاده از مدلقبل از آزمون مدل، جهت اطمينان از رعایت مفروضه

های پرت( رفته و بررسی دادههای ازدستهای اوليه )بررسی دادهساختاری، ابتدا غربالگری داده

یابی معادالت ساختاری )خطی بودن، نرمال های اصلی مدلپژوهش صورت گرفت. سپس مفروضه

 .شودمی.  نتایج در دو بخش توصيفی و آزمون مدل گزارش بررسی شدندخطی چندگانه( دن و همبو
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شده ماتریس همبستگی )مرتبه صفر( بين متغيرهای پژوهش نشان داده یک  شمارةدر جدول 

ای زاد واسطهمتغيرهای برون همةروابط یک  شمارةشده در جدول  است. با توجه به نتایج مشاهده

ضرایب همبستگی بين كل متغيرهای  نةاست. همچنين، دام دارمعنیصورت مثبت و زاد بهو درون

در موارد جز  است. عالوه بر این، روابط بين متغيرهای پژوهش، به 86/0تا  16/0از  مطالعه شدن

 اند.شده دارمعنی 01/0(، با احتمال p< 05/0معدود )

مدل پيشنهادی در ابتدای تحليل، با برازش مطلوب فاصله اندكی داشت، لذا برای برازش مدل، 

 ،df/2X =62/1)های نيكویی برازش مدل پژوهش اقدام به اصالح مدل شد. سپس شاخص

 05/0  =RMSEA ،40/0 =PCLOSE ،94/0 =GFI  ،96/0 =IFI  ،96/0 =CFI ،90/0 =NFI)  استنباط

 مدل پژوهش است. دهندةنشان یک شمارة ها برازش مطلوبی دارد. شكلكرد كه مدل مذكور با داده

 

 

 ماتریس همبستگی و ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش -1 شمارة جدول

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13         

14 
 ميانگين 15

انحراف 

 استاندارد

 30/4 12/14              - حمايت دوستان 1

 02/3 13/22             - 16/0* حمايت پدر 2

 76/2 32/22            - /37** /23** حمايت مادر 3

 25/3 70/21           - /33** /32** 22/0** حمايت معلم 4

5 
حمايت تحصيلی 

 كل
**68/ **64/0 **66/0 **68/ -          28/80 99/8 

 21/5 17/22         - /38** 19/0** 31/0** /23** /29** خودكارآمدي 6

 92/4 39/23        - /68** 40/0** /23** /27** /31** /25** اميدواري 7

 85/3 04/24       - /62** /45** /35** /17** /25** /23** 29/0** بينیخوش 8

 15/5 86/18      - /46** /47** /49** /34** /21** 16/0* 17/0** 31/0** آوريتاب 9

 43/15 48/88     - /76** /75** /86** /83** 46/0** 25/0** 31/0** 29/0** /36** شناختیروان سرماية 10

 74/6 91/23    - /32** 26/0** 16/0* 26/0** /32** 370** 31/0** /18** /20** /28** درگيري عاملی 11

 07/3 13/25   - /42** /36** 16/0* /29** /40** /31** /40** /26** 30/0** 31/0** /23** درگيري رفتاري 12

 90/4 58/23  - 46/0** 30/0** /43** 26/0** /36** 40/0** /36** 46/0** /37** 31/0** 29/0** /27** درگيري عاطفی 13

 92/4 81/21 - /43** /45** /38** 46/0** /30** /31** /39** /46** /38** /35** /34** 18/0** /18** درگيري شناختی 14

 /43** /45** /38** /46** /30** /31** /39** /46** /38** /35** /34** 18/0** /18** درگيري تحصيلی 15
**75/ 

- 
44/94 64/14 

001/0> ** p                       05 /0> * p 
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بودند. مطابق با مقادیر  دارمعنیگيری و مدل ساختاری همگی مسيرهای مدل، شامل مدل اندازه

 >P 001/0استاندارد ضرایب رگرسيونی مسير مستقيم حمایت تحصيلی بر درگيری تحصيلی )

،63/0 =β روان هایسرمایه(، مسير مستقيم حمایت تحصيلی بر( 001/0شناختی P< ،58/0 =β و ،)

 دارمعنی(، مثبت و P< ،30/0 =β 001/0شناختی بر درگيری تحصيلی )روان هایسرمایهمسير مستقيم 

 >P 001/0گيری حمایت تحصيلی مربوط به حمایت مادر )االترین ضریب مسير در مدل اندازهبود. ب

،60/0 =β 001/0شناختی مربوط به اميدواری )روان هایسرمایه گيریاندازه(، در مدل P< ،83/0 =

β گيریاندازه(، و در مدل ( 001/0درگيری تحصيلی مربوط به عامل شناختی P< ،68/0 =β .است ،)

، به صورت اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل 2و موجود در مدل در جدول  دارمعنیضرایب مسير 

 بيان شده است. 

 

 

 
 

های سرمایه

شناختیروان  

R2=0/33 

حمایت 

 تحصیلی
 

درگیری 

 تحصیلی
R2=0/70 

 خوشبینی امیدواری

 عاملی

 رفتاری

 عاطفی

آوریتاب خودکارآمدی  

 شناختی

 دوستان

 پدر

 مادر

 معلم

0/58** 0/30** 

0/63** 

0/82** 

/83**0/74** 

0/60** 

0/53** 

 درگيري تحصيلی شدۀ. مدل آزمون 1شکل 

 

** p   001/0>  
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 متغيرهاي موجود در مدل »اثر كل و واريانس تبيين شدضرايب استاندارد مسير مستقيم، غير مستقيم،  -2شمارۀ  جدول

 واريانس تبيين شده اثر كل اثر غير مستقيم اثر مستقيم مسير

  80/0 17/0 63/0** حمایت تحصيلی به درگيری تحصيلی

  58/0 - 58/0** شناختیروان سرمایةحمایت تحصيلی به 

  30/0 - 30/0** شناختی به درگيری تحصيلیروان سرمایة

 33/0 - - - شناختیروان هایسرمایه

 70/0 - - - درگيری تحصيلی

05/0 <P*                001/0 <P** 

 

 AMOSافزار استراپ در نرممستقيم از دستور بوتهای غيری مسيردارمعنیبرای برآورد و تعيين 

 استفاده شد. 

 
 برآورد مسيرهای غير مستقيم موجود در مدل با استفاده بوت استراپ -3 شمارة جدول

 حد باال حد پائين یدارمعنی مقدار مسير غير مستقيم

 17/0 16/0 01/0 17/0 شناختی روان سرمایة واسطةحمایت تحصيلی به درگيری تحصيلی به 

 

 دارمعنینيز گزارش شده است، مسير غير مستقيم موجود در مدل  3همان گونه كه در جدول 

حمایت تحصيلی  رابطةشناختی در روان هایسرمایهای داری نقش واسطهو این حاكی از معنی ،است

 و درگيری تحصيلی است.

 گيريبحث و نتيجه
پيشایندهای محيطی )حمایت  این پژوهش با هدف تدوین و آزمون مدل درگيری تحصيلی با

اول پژوهش  فرضيةشناختی( انجام پذیرفت. نتایج مربوط به روان هایسرمایهتحصيلی( و فردی )

كند، حاكی از آن بود كه حمایت بينی میحمایت تحصيلی، درگيری تحصيلی را پيش كهاینمبنی بر 

مانند دلفينو  ییهابينی درگيری تحصيلی است. این یافته با نتایج برخی پژوهشتحصيلی قادر به پيش

(، همسو 1397(،  شيخ االسالمی و كریميان پور )2001(، فوالنی و همكاران )2015(، باربر ) 2019)

(، 2012( و ریو )1991مبنای مدل كانل و ولبورن ) . در تبيين این یافته باید گفت كه براست

، در خود احساس امنيت و شوندمیحمایت والدین، دوستان و معلم  از طرفی كه آموزاندانش

 هاآن كنند. از این رو،و مدرسه را به عنوان یک محيط امن و حامی، درک می  ،كنندارزشمندی می

، دارندمثبت  هایواكنشكنند، نسبت به دوستان و معلمان خود میدرسی مشاركت  هایليتفعادر 

و به صورت فعال در فرایند  ،گيرندمی پيچيده و دشوار را به كار هایایدهالزم برای درک  هایتالش

. به عبارت دیگر، چنين محيطی با فراهم آوردن فرصت انتخاب دارندآموزش و یادگيری مشاركت 
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آموزشی مانند چگونگی انجام و به پایان رساندن تكليف و انتخاب  هایفعاليتو گزینش در 

قدهای و دریافت و پذیرش ن آموزاندانشموضوعات درسی، همچنين با توجه به نظرات و ایده های 

هداف، ها و ا، اولویتمؤثرها و ایجاد فرصتی برای فكر كردن به امور مهم زندگی، بازخوردهای آن

 (. 2012)آسور،  شودمیهای یادگيری ها در فعاليتاعث مشاركت هرچه بيشتر آنب

 هایسرمایهحمایت تحصيلی با  دارمعنیهای پژوهش حاضر، ارتباط مثبت و یكی دیگر از یافته

(، الرشيدی و همكاران 2017ای كه همسو با نتایج پژوهش البرایت و هيورد )شناختی بود. یافتهروان

، دریافت گریتعيينخود  نظریة( است. مطابق 1396( و بلند و همكاران )2004(، مهافی )2016)

های درونی فرد را ، قابليتگرتسهيلبه عنوان یک  تواندمیحمایت در محيط زندگی و تحصيلی، 

در  مؤثراز ميزان حمایت و همراهی افراد  آموزدانش(. در واقع، ادراک 2012شكوفا سازد )ریو، 

مواجهه با مشكالت، نگاه مثبت به  وةهایش، نحخود و قابليت دربارةباور او  دةدهناش، شكلزندگی

نگرش و نگاه  وةنحت نماید، فعالي كنندهآینده و اهدافش، است. هرچه فرد در محيط حامی و دلگرم

 هایحمایت(، 2001. مطابق با نظر بندورا )رودمیمثبت  هایارزیابیاو نسبت به خود به سمت 

 آموزدانشهای فرد اثر قابل توجهی داشته باشد. وقتی و شایستگی هاادراک وةنحبر  تواندمیمحيطی 

برانگيز به صورت به مسائل چالش تواندمی، شودخود حمایت دوستان، والدین و معلم  از طرف

مشاركت  هاآنی كه در هایفعاليتتری به عميق قةغلبه كرد، بنگرند. عال هاآنمشكالتی كه باید بر 

در واقع خودكارآمدی  ؛شان حس كندهایفعاليتو تعهد بيشتری نسبت به عالئق و  ،دارد، نشان دهد

(. افرادی كه از سطوح باالتر حمایت تحصيلی 2016بيشتری را تجربه نماید )الرشيدی و همكاران، 

بيشتری دارند )تيان، ليو، هوآنگ و هوبنر،  نفسبرخوردارند، احساس دلبستگی ایمن و حرمت 

های خود نسبت ها و تالشرویدادهای مثبت زندگی را به توانمندی شودمی(. این امر سبب 2013

رویدادهای منفی را  ،ه باشند. از سویی دیگرداده و احساس كنترل باالیی بر رخدادهای زندگی داشت

(. متناسب با 2004شوند )مهافی، تر میبينبنابراین خوش ؛وامل بيرونی و غير پایدار بدانندناشی از ع

در اميدواری افراد است. در  مؤثرهای حمایتی، از عوامل (، وجود منابع و پایگاه2002نظر اسنایدر )

این حمایت از طریق چهار منبع مهم والدین، معلم و همساالن از طریق تشویق مداوم  آموزاندانش

شود تا افراد در رویارویی همين امر باعث می ،(2000)آنوال و همكاران،  گيردمیو توجه مثبت شكل 

حفظ خود را  انگيزة كنندزمان كه با مانعی برخورد میو هر  ،ها و موانع دشوار تسليم نشوندبا چالش

گونه و این ،كنندهای جانشين را امتحان كرده و تحمل د برای نيل به اهداف خود گذرگاهنكرده و بتوان

در نهایت همساالن، معلمين و  .(2017است كه اميد بيشتری خواهند داشت )البرایت و هيورد، 

احساس  توانندمیكننده و به دور از رقابت ناسالم یق فضایی صميمی و یاریگر و حمایتوالدین از طر

تقویت كنند  آموزاندانش(، در 2009است )هس و گرایدون،  آوریتابشایستگی را كه از ملزومات 
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بدین  .(2013هرناندز و كورتس،  -كنند )سندوال محافظترا در مقابل فشارهای روانی  هاآنو 

 وةناگوار را به شيادرند تا موقعيت و ق ،، قدرت پذیرش واقعيت را دارندآموزاندانشترتيب این 

؛ شوندآورتر میتاب ، ورا برای رویارویی با آن توانمند قلمداد كنند تری پردازش كرده و خودمثبت

 نموده است. تأیيدآنچه كه این پژوهش هم 

شناختی، درگيری تحصيلی روان هایسرمایههای دیگر پژوهش حاضر حاكی از آن است كه یافته

 های پژوهشكنند. این یافته در راستای یافتهبينی میپيش دارمعنیصورت مثبت و را به

( ساالنووا و همكاران 2017گرانادو و همكاران ) -(، اوریول2019هاتلی و همكاران )-كارمونا

 (  قرار دارد. 1394( و شریف موسوی و حجازی )1395(، فرهادی و همكاران )2011)

خصی منجر به تقویت فرد در یک محيط كاری چالش به عنوان منابع ش تواندمیشناختی روان سرمایة

 سرمایةو به فرد برای موفقيت و فائق آمدن بر این محيط كمک نماید.  ،برانگيز و نامشخص شود

شناختی به دليل ارزیابی مثبت شناختی از وقایع،  فرآیندهای الزم برای توجه، تفسير و حفظ روان

 كندمیآموزشی و تحصيلی، تسهيل  هایمحيطركت با احساسات مثبت و سازنده را در تعامل و مشا

منجر به درگيری بيشتر با مواد درسی، عمل  تواندمی( كه این امر 2017مورگان،  -)لوتانز و یوسف

(. در واقع افرادی كه از 2013نمودن در سطح بهينه و باال رفتن عملكرد شود )فردریكسون، 

مطلوب از راهبردهای مطالعه و یادگيری  نتيجةدن به خودكارآمدی باالتری برخوردارند، برای رسي

 ،گيرندو فراشناختی را بيشتر به كار می ، این افراد راهبردهای شناختیكنندتری استفاده میمؤثربه نحو 

های تحصيلی ریزی هدفمند و كوششی فراگير، مسائل و چالشتحصيلی با برنامه هایفعاليتو در 

ی كه به لحاظ اميدواری آموزاندانش(. همچنين، 2008گذارند )كلينک و همكاران، را پشت سر می

های خود، در سطح باالتری قرار دارند، تمركز بيشتری بر اهداف خود دارند و نسبت به همكالسی

جدی برای مشاركت در امور تحصيلی  دةای كه پشتكار و ارابيشتری برخوردارند. به گونه انگيزةاز 

(. 2014)پكران و پرری،  كنندمیمدیریت امور آموزشی و یادگيری  صرفتالش بيشتری را و  دارند

ها و با چالش مؤثرتحصيلی و مواجهه  هایبرنامهدر  آموزاندانشهمچنين، درگيری و تعامل فعاالنه 

منجر به تالش و مشاركت بيشتر  بينیخوشبينانه واقعی است. موانع تحصيلی مستلزم باورهای خوش

بين، كنترل بيشتری بر فرایند و یادگيرندگان خوش شودمیتحصيلی  هایفعاليتدر  آموزاندانش

آموزشی خود را دنبال كنند )سليگمن،  هایبرنامهكنند به نحو فعالی و سعی می ،یادگيری خود دارند

با عقب ماندن،  مؤثرباالیی برخوردارند، توانایی برخورد  آوریتابدر نهایت، افرادی كه از  .(2011

با سازگاری مثبت در  توانندمیفشار یا استرس در موقعيت آموزشی را دارند، بنابراین این افراد 

و در جهت درگيری  را كاهش دهند،واكنش به شرایط ناگوار اثرات مخرب مشكالت تحصيلی خود 
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تواین و همكاران، بيشتری فعاليت نمایند )پو انگيزةكالسی، با  هایبرنامهتحصيلی و مشاركت در 

2012.) 

حمایت تحصيلی با  رابطةای در شناختی نقش واسطهروان سرمایةپژوهش آن بود كه  تةدیگر یاف

شناختی اجتماعی و  نظریةگفت متناسب با  توانمیكند. در تبيين این یافته درگيری تحصيلی ایفا می

(، 2012( و ریو )1991كانل و ولبورن ) مفهومی هایمدلگری و نيز بر اساس با استناد به مفهوم تعيين

، كندمیكننده ایجاد لم و همساالن محيطی حامی و دلگرمحمایت تحصيلی از سوی والدین، مع

د را با تحسين اجتماعی، همراه خو هایموفقيتو  كندمیدر آن احساس امنيت  آموزدانشمحيطی كه 

افراد  ةكننداميد های تند و ناسرزنش های خود، نگرانينند و در خصوص اشتباهات یا شكستبمی

هایش به سمت و توانایی هاناارزیابی فرد را از خود، هيج تواندمینيست. ایجاد چنين جوی  مؤثر

اش اعتماد كامل دارد، های شخصیها و تواناییبدان معنا كه فرد نسبت به قابليتمثبت سوق دهد. 

ر این باور است كه شرایط و وظایف مشكل، در حد و ب ،كندمیبرانگيز استقبال از كارهای چالش

توانایی و قابليت اوست )خودكارآمدی(. همچنين منجر به احساس كنترل فعاالنه و سبک اسنادی 

زای های استرسهای تحصيلی و موقعيتدر مقابل چالشریزی مثبت در فرد و ایجاد قابليت برنامه

ه  تعيين و پيگيری اهداف، احساس خوشایند مربوط بو نيز منجر به ( بينیخوش) شودمیآموزشی، 

شناختی حوادث ناگوار روان تأثيرو از  ،)اميدواری( شودمیها مندی و تمركز بر فعاليتانگيزه

 كندمیكمک  مؤثرپذیری ن به فائق آمدن بر مشكل و انطباقو دلگرمی حاصل از آ كندمیجلوگيری 

هيجانی و ادراكی مثبت از خود، منجر به درگيری تحصيلی  شناختی، هایارزیابیآوری(. این )تاب

های فعاليت زمينةدر  آموزدانش(، 2012مطابق با نظر ریو ) شودمیای كه باعث به گونه شودمیفرد 

، پشتكار بيشتری نشان دهد )درگيری رفتاری(، كندتحصيلی تالش بيشتری كند، درخواست كمک 

 هایفعاليتو درس و  ،مثبت نشان دهد هایواكنشنسبت به همساالن، معلمان و عوامل مدرسه 

تحصيلی را با ارزش تلقی كند )درگيری عاطفی(، تمركز بيشتری بر موضوعات درسی داشته باشد، 

درسی بهره گيرد، از راهبردهای شناختی  و از راهبردهای متنوع یادگيری برای درک بيشتر مطالب 

ارائه تر از همه از طریق سؤال، و مهم ،استفاده كند )درگيری شناختی( یفراشناختی به نحو مؤثرتر

)درگيری  كندای در جریان آموزش ایفا خویش نقش فعاالنه و سازنده قةپيشنهاد و بيان نياز و عال

 عاملی(. 

از واریانس درگيری تحصيلی را تبيين كند. به عبارت درصد 70مدل پژوهش حاضر توانست 

ی بر درگيری تحصيلی بودند. بنابراین مؤثرشناختی عوامل روان هایسرمایهدیگر، حمایت تحصيلی و 

نيز داشتن روابط  ،كننده هستندگفت كه محيط آموزشی، والدین و دوستانی كه حامی و دلگرم توانمی

بدین   .شودمی آموزدانشمثبت در  هایادراکصيلی، منجر به ایجاد ایمن با افراد مهم در زندگی تح
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پيگيری و رسيدن به اهداف،  ، همچنينمطلوب، و یجاد نتایج دلخواهترتيب، یادگيرنده خود را در ا

دلخواه از تمركز بر تالش و  نتيجة رسيدن بهو تا  كندمیریزی برنامه او براین،عالوه. بيندمی توانمند

موانع با شناخت  همةو با  ،اسنادهای مثبتی برای رسيدن به موفقيت دارد ،داردكوشش دست بر نمی

گونه است كه با درگيری فعاالنه و مشتاقانه اولویت و نياز خویش را مطرح این كند.میبرخورد 

 وگوبا دیگران گفتورد عالیق خود به و در مكند حات و پيشنهادات خویش را بيان می، ترجيكندمی

 .كندمی

ششم دبستان است،  پایة آموزاندانشها به های پژوهش حاضر، محدود بودن آزمودنیاز محدودیت

پيشنهاد  ،. بنابراینكرداحتياط ی، باید دیگر و نيز استنباط علّ هایگروهدر تعميم نتایج به  ،از این رو

سنی برای بررسی متغيرها استفاده شود. با توجه به  هایگروهآتی از سایر  هایپژوهشتا در  شودمی

 شودمیبدیل پدر و مادر است، لذا توصيه حمایت تحصيلی نقش بی دراثرگذار  هایمؤلفهاز كه این

تر مؤثرپروری برای حمایت هرچه های فرزندو سبک مؤثرهای الزم در خصوص ارتباط آموزشبه 

مهم  عوامل. از آنجا كه درگيری تحصيلی یكی از توجه شود، آموزاندانشوالدین در روند تحصيلی 

سایر عوامل شناختی، هيجانی  شودمیپيشنهاد  ،است آموزاندانش در موفقيت و بهزیستی تحصيلی

 .  شودآینده بررسی  هایپژوهشو محيطی اثرگذار بر این سازه مهم، در 
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Causal Explanation of Academic Engagement Based on 

Academic Support and Students' Psychological Capital 
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This study aimed to investigate the causal relationship between 

academic engagement and academic support with the mediation of 

psychological capital. For this purpose, 230 elementary school students 

of Yasuj were selected through multistage cluster sampling method. 

Three questionnaires were used to collect data, namely Sands and 

Plunkett’s, Academic Support Scale, Luthans and Avolio’s 

Psychological Capital Questionnaire, and Reeve’s Academic 

Engagement questionnaire. Data was analyzed via path analysis using 

structural equation modeling. The findings corroborated the good 

fitness of the model with the research data. Besides, the results 

demonstrated significant and direct paths between academic support 

and academic engagement, psychological capital and academic 

engagement, and between academic support and psychological capital. 

On the other hand, the indirect path from academic support to academic 

engagement through psychological capital was also significant. In sum, 

the results of this study show that academic support by affecting 

psychological capital can lead to effective involvement of students in 

educational and learning activities. 

Keywords: academic engagement, academic support, psychological capital 
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